
 

                                                             JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA JOANA 
 

FREGUESIA DE SANTA JOANA  Avenida D. Afonso V | 234 343 370 | fstajoana@gmail.com 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 Atividade 

PASSEIO DA JUVENTUDE 2020 – MEO MARÉS VIVAS 

 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome Completo  
 

Data de Nascimento  Estado Civil  
 

Profissão atual  
 

 

Portador do Cartão do Cidadão n.º  
 

Identificação válida até  
 

Contribuinte n.º    Número de Utente n.º  
 

 

Morada Completa  
 

Código Postal  Localidade Postal  
 

 

Contacto Telefónico  Email  

 

Nome Encarregado de Educação  

 

Contacto Telefónico em cado de urgência  

 

MINUTA DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer, entender e aceitar o “Quadro Normativo” no ‘PASSEIO da 

JUVENTUDE 2020’. 

Eu, abaixo assinado, nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados declaro ser de minha livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos 

meus dados pessoais para os efeitos previstos neste formulário de inscrição, permitindo o seu 

tratamento em ficheiro de dados pessoais informatizados ou manuais, assim como, autorizando que os 

meus dados pessoais constem da base de dados da Junta de Freguesia sendo os mesmos mantidos 

nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado 

pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 1253/2009, de 14 

de outubro. 

 

Santa Joana, _______de _______________________de___________ 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ 
 
 



 PASSEIO DA JUVENTUDE 2020  
Freguesia Santa Joana 

 

Quadro Normativo 

 

Norma 1  

Destinatários  

 

1. O ‘Passeio da Juventude 2020’ destina-se aos jovens entre os 15 e os 30 anos 

(inclusive), residentes na freguesia de Santa Joana. 

2. O Passeio também se encontra aberto a pessoas que não reunirem os 

requisitos do número anterior, estando, contudo, a inscrição condicionada a 

ratificação do Presidente da Junta de Freguesia, sendo que os interessados, 

não residentes na freguesia de Santa Joana, terão um valor de inscrição 

diferente dos residentes na freguesia. 

 

 

Norma 2  

Inscrição 

 

1. O período de inscrições inicia-se a 01 de março de 2020 terminando a 17 de 

abril de 2020.  

2. As inscrições só serão aceites após preenchimento da Ficha de Inscrição, 

sendo que para o preenchimento da mesma serão necessários os seguintes 

documentos: Cartão com Número de Identificação Civil e Número de 

Identificação Fiscal. 

3. No ato da inscrição, os interessados deverão efetuar o pagamento do passeio 

no valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros). No caso dos interessados não 

residentes na freguesia de Santa Joana o valor a pagar é de 55,00€ (cinquenta 

e cinco euros). A inscrição no passeio inclui a entrada e o transporte para o 

evento em causa. 

4. Não se efetuam reservas dos lugares nos autocarros. 

5. As desistências dos participantes deverão ser comunicadas à Junta de 

Freguesia, até 30 de junho de 2020, de modo a ser restituído o valor da 

inscrição. Fora deste prazo o valor da inscrição não será devolvido, salvo 

deliberação contrária do executivo da Junta de Freguesia. 

6. A inscrição dos menores de 18 anos fica restrita à autorização do respetivo 

encarregado de educação. 

 

 

Norma 3  

Destino do Passeio e Local de Partida e Chegada 

 

1. O Passeio realizar-se-á no próximo dia 19 de julho de 2020 (domingo). 

2. O local de destino do ‘Passeio da Juventude 2020’ é o MEO MÁRES VIVAS, em 

Vila Nova de Gaia. 

3. O local de partida e chegada dos participantes é a Sede da Junta de Freguesia 

de Santa Joana, estando a partida prevista para as 18:00 de 19 de julho de 

2020 e a chegada para as 03:30 de 20 de julho de 2020.  

 



 PASSEIO DA JUVENTUDE 2020  
Freguesia Santa Joana 

 

 

Norma 4  

Informações sobre o Passeio 

 

1. Os participantes deverão levar consigo, no dia do passeio, o Cartão do Cidadão, 

assim como devem trazer o comprovativo de inscrição. 

2. Os participantes são responsáveis pela sua alimentação, estando programada 

um momento de abastecimento alimentar antes e depois da entrada no local 

do evento.  

3. Ao longo do passeio estarão presentes ‘Guias’ em colaboração com esta 

autarquia a acompanhar os participantes. 

 

 

Norma 5  

Responsabilidade ou Situações Anómalas 

 

1. A Junta de Freguesia não se responsabiliza por qualquer acidente pessoal que 

ocorra durante todo o ‘Passeio da Juventude’. 

2. Os passeios poderão sofrer alterações devido a factos não imputáveis à 

autarquia, nomeadamente condições climatéricas muito adversas. 

3. Sempre que existirem alterações, a Junta de Freguesia avisará os 

participantes. 

 

 

Norma 6  

Esclarecimentos 

 

1. Para o esclarecimento de qualquer dúvida e/ou omissão na inscrição no 

‘Passeio da Juventude’ deverão os interessados contactar a Junta de Freguesia 

de Santa Joana. 

2. Compete à Junta de Freguesia a resolução de qualquer situação omissa neste 

conjunto de normas. 

 


